
 
Nieuwsbrief 27, week 4, 2021. 
 
Beste leden en belangstellenden van 
Protestantse Gemeente Terpoarte,  
 
Komende online kerkdiensten: 
Ook de komende zondagen zullen de diensten vanuit de 

Sint Jan van Deinum worden gestreamd. U kunt de dienst vinden op 

www.kerkdienstgemist.nl, zoek op kerk Deinum, de meesten van u inmiddels wel bekend. 

Op onze website www.terpoarte.nl vindt u de bij behorende liturgie.                             

Wanneer u het toch prettiger zou vinden om die via de mail te krijgen, kunt u dat aangeven 

bij de scriba, srciba@terpoarte.nl of tel: 058 2541204.                                                                                         

Op de website vindt u verder het laatste nieuws en ook met een zekere regelmaat een 

nieuwe column  van ds. Harrie Strubbe.                                                                                    

Zondag 31-01-21 gaat dhr. P. Fortuin voor en op zondag 07-02-21 ds. J.H. Strubbe.           

Beide diensten beginnen om 9.30 uur.                                                                                                      

Frouwkje v/d Veen-Sjaarda 

Collectes: 
Zondag 31 januari is de collecte voor Jong Protestant (JOP). Hoe houd je jongeren betrokken 
bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met de spellen die JOP – de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk – Ontwikkeld. 
Zondag 7 februari is de collecte voor KIA ‘Werelddiaconaat Bangladesh’. Bangladesh is vaak 
in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds 
vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking 
weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners 
van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming 
kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen 
storm en regen. U kunt uw gift overmaken op NL47RABO 03132 00 181. 
Marijke Jansma. 
 
Personalia: 
Overleden: Op 15 januari jl. te Deinum mevr. H.F. Rijpstra op de leeftijd van 91 jaar. 
Verjaardagen: Mevr. T.M. kalt -van Tuinen werd 26 januari jl. 84 jaar. 
                          Op 4 februari as. wordt mevr. J. Kuiphof-Weijer 86 jaar. 
We wensen u beide alle goeds voor het komende jaar en dat de anderhalve meter 
samenleving tot het verleden mag gaan behoren. 
Tietsje Weiland. 
 
Bedankje: 
Langs deze weg willen we eenieder bedanken voor de felicitaties die we hebben gekregen na 

de geboorte van Ylse onze eerste pake en beppe sisser, dochter van Bartele & Hendrika.                           

In welke vorm dan ook.                                                                                                                       

Met vriendelijke groet, Ynze & Alie Postma Boksum. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.terpoarte.nl/
mailto:srciba@terpoarte.nl


Uit de gemeente 

Wat voor de familie Koningsveld (Pypsterhof) een feestelijk gebeuren had moeten worden, 

hun 65-jarig huwelijksjubileum, met een huis vol bloemen en kaarten, pakte heel anders uit. 

Henk moest worden opgenomen in het ziekenhuis (en dat was in de afgelopen tijd al vaker 

gebeurd) waar vocht achter de longen moest worden verwijderd en verder duidelijk werd 

dat het niet goed met hem is. Dan kan vreugde heel snel omslaan in verdriet. Na een week 

opname is hij inmiddels thuis en moet nog duidelijk worden wat er in de komende tijd 

eventueel nog aan behandeling mogelijk is. We wensen de familie Koningsveld heel veel 

sterkte toe met elkaar. 

Auke Bouma is na opname met twee hartoperaties weer thuisgekomen. Het lijkt allemaal 

aardig, maar herstel neemt tijd. We wensen Auke en Femmy alle goeds daarbij toe. 

In gedachtenis 

In de vroege uren van vrijdag 15 januari is op 91-jarige leeftijd Harmina Fokje – Mientje – 

Rijpstra overleden. Thuis, op haar eigen plekje, precies zoals ze het wilde. Elke suggestie van 

de kant van de huisarts over opname in ziekenhuis, verpleeghuis of hospice had ze 

gedecideerd van hand gewezen. En dat was eren nee, dat niet direct een ja zou worden! 

Mientje werd op 25 juli 1929 in Steenwijkerwold geboren. Vader was daar onderwijzer. Er 

was al een zoon, Sytze, die zwaar gehandicapt was.  Mientje was nog maar 9 toen haar vader 

kwam te overlijden. Kort daarna verhuisde ze met moeder en broer naar het Heechpaed in 

Deinum. Hoewel Mientje de MULO mocht doen en daarna een opleiding tot coupeuse 

volgde, zou haar leven voor een groot deel staan in het teken van zorgen voor, passen op, 

een dienstbaar bestaan. Van jongs af aan en het werk nog eens bevestigd toen haar moeder 

haar liet weten zij verkering maar moest vergeten omdat het haar levenstaak zou zijn te 

zorgen voor haar broer (iets dergelijks had haar vader overigens ook al eens gezegd). Het zal 

je maar gezegd worden. We moeten dat dienstbare van Mientje haar leven daarom maar 

niet romantiseren; er is haar ook veel onthouden en goed voor haar zelf opkomen heeft ze 

niet geleerd, ook al had ze later nog wel eens de neiging om dat wat te verbloemen.                       

En tegelijk; in het laatst behield zij haar autonomie; er gebeurden niets wat zij niet wilde, 

hoezeer ook mensen vonden dat dit toch anders moest. Alles bij elkaar een bijzonder 

verhaal van een bijzondere vrouw, bij wie de tijd stil leek te hebben gestaan als je de kamer 

binnentrad en die tegelijk het nieuws op de voet volgde, zoals het wekelijkse vragenuurtje 

van de tweede kamer op dinsdag. Een vrouw die ook meer dan 80 jaar deel uitmaakte van 

onze gemeenschap van kerk en dorp.           

Stond haar leven in het teken van zorgen voor en passen op, in het laatst werd er door heel 

veel mensen, beroepskrachten en vrijwilligers heel goed op haar gepast. Het was mooi om 

dat te zien en Mientje heeft het ook zeer gewaardeerd.            

We gedenken Mientje met eerbied en genegenheid. Moge haar gedachtenis ons tot zegen 

zijn. 



Activiteiten 

Met dat je het woord intikt denk je, tja, daar is dus niet veel van terechtgekomen. Alles wat 

we in de kerstflyer aankondigden moest worden afgeblazen en er is weinig dat erop wijst dat 

er op korte termijn daar verandering in zal komen. En dan nog….groepsbijeenkomsten 

blijven voor velen een dingetje….Dus heeft de activiteitencommissie bedacht dat we dan 

naast de online-kerkdiensten op zondag ook doordeweeks maar digitaal moeten gaan 

werken. En dus agenderen we bij deze als proef een tweetal activiteiten die online zullen 

gaan plaatsvinden. 

Online gespreksgroep:                                                                                                                          

De eerste is een serie gesprekken rond het laatste boek van voormalig theoloog des 

vaderland Alain Verheij, “Ode aan de verliezers”- levenslessen uit Bijbelverhalen over hoop, 

twijfel en succes. Verheij, bij Trouwlezers ook bekend van het ‘theologisch elftal’ heeft een 

vlotte pen, waarmee aan de van Bijbelverhalen over Kaïn en Abel, Abraham, Mozes en ga zo 

maar door over levensvragen als ‘welke kant moet ik op, waar vind ik houvast, waar vind ik 

vrijheid, hoe blijf ik staande, wie gaat ons helpen, hoe houd ik hoop, hoe moet ik leven’? 

Vragen die we onszelf allemaal wel eens stellen en ook zeker in deze tijden.                            

Zin om mee te doen, meld je dan aan via activiteiten@terpoarte.nl voor donderdag 4 febr.           

Dan krijg je leesmateriaal thuis en via de mail een link met instructie hoe je via een 

beeldverbinding kunt meedoen op 10 en 17 februari en 3 maart, aanvang 20.00 uur.          

Het zal vast even wennen zijn, maar zo kunnen we elkaar toch zien en spreken rond het 

zinvolle vragen en prikkelende verhalen.  

Online-cursus Vensters op de hemel – Chagall als glaskunstenaar                                           

Het tweede aanbod is niet interactief. Vanaf ergens half februari hopen we via de website 

een tweetal ‘colleges’ over Marc Chagall als glaskunstenaar aan te bieden. We kennen 

Chagall allemaal als kunstschilder en nagenoeg elk boek of documentaire gaat daarover. Zo 

ook bij de geweldige serie van Jeroen Krabbé vorig voorjaar. Vaak wordt er met een enkele 

afbeelding en een paar zinnen bij stil gestaan dat Chagall aan het einde van zijn leven een 

aantal fantastische gebrandschilderde ramen heeft ontworpen en gemaakt, vooral voor een 

aantal kerken. Werk in opdracht en veelal waren dat christelijke opdrachtgevers aan een 

joodse kunstenaar. Alleen dat al is een spannend gegeven. Maar het is vooral ook een feest 

van kleuren en soms dus ook van een heel eigenzinnige interpretatie van Bijbelverhalen.     

Als de techniek ons wil helpen, zullen we in twee sessies kennismaken met die bijzondere 

oeuvre waar Chagall de laatste 20 jaar van zijn leven vooral mee bezig is geweest.                

De colleges komen dus op de website en u kunt dus op uw eigen tijd en zo vaak als u wilt 

kijken! 

Overweging 

De moed erin houden                                                                                                                        

Hoe hou je het vol? Het lijkt de vraag van de dag te zijn. Nog maar één bezoeker per dag en 

mailto:activiteiten@terpoarte.nl


na negen uur ‘s avonds de deur niet meer uit. Het leven dreigt schraal te worden en de 

eerste reacties liegen er niet om; de grens lijkt in zicht. Hoe hou je dan vol? Ik denk daar het 

daar over gaat in de psalm van komende zondag: psalm 18, een lied van David na een bittere 

strijd waarin hij overeind is gebleven. Het is een loflied, zeker, maar meer dan alleen een 

danklied is het ook een lied om jezelf weer moed in te zingen, om op weg te durven. Want al 

voel je je in het leven soms alleen, je bent het niet ten diepste.         

Het is daarmee een lied van het bijna eeuwige gevecht tussen recht en onrecht, macht en 

onmacht, God en afgod. En al lijkt geloven en de weg van de Thora gaan, soms een zinloze 

bezigheid, uiteindelijk is het wel een weg die loont, want het is de weg naar de vrijheid en 

bevrijding. Dat maakt deze psalm tot een lied tegen de stroom in en dat is voor velen een 

herkenbaar gevoel. Je toch maar niet mee laten slepen in het gevoel van verveling en 

chagrijn, het glas altijd halfleeg. Moed houden, volhouden, het uithouden. 

“Ik heb je lief, Jij kracht in mij! Jij, mijn steenrots, mijn bastion, dankzij jou ben ik veilig; bij 

jou ben ik veilig, mijn God, mijn rots ben je, mijn schild, aankondiger van bevrijding, min 

toeverlaat.                     

Ik zat in de greep van de dood, een stortvloed van ellende overspoelde me, verstrikt zat ik in 

de dood. Bang was ik, dus ik riep de Levende…….”  

Zo gaat het in dit oude lied. Grote, soms zware woorden. En toch….. woorden die iets zeggen 

over wat ons overkomt. En dan zoek je houvast, bij elkaar, en dat is al ingewikkeld genoeg, 

nu ontmoetingen schaars en vluchtig worden. Houvast…..ook bij God. Ergens wordt de 

lofzang en het gebed gaande gehouden, al is het dan online en soms met een enkele stem, 

daar gaat het dan wel om: de ontmoeting met de Eeuwige, als ons houvast. Gids op die soms 

onwaarschijnlijke tocht die toch leidt naar goed land, andere tijden. 

Harrie Strubbe 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

   


